
 

 

Câmara Municipal de Roseira 
Rua Dom Epaminondas, nº 08 – Centro – Tel.: (0xx) 12.3646-2328 

CEP 12.580-000 – ROSEIRA – Estado de São Paulo 

INDICAÇÃO Nº. 92/10 

                        Considerando que é dever do Vereador indicar a Administração Pública Municipal, 

providências em favor do bem estar da população, na qual está inserida a segurança do tráfego de 

veículos pelas vias públicas.  

                         Considerando que, recentemente ocorreram acidentes de trânsito com vítima, nos 

cruzamentos da Avenida João Caltabiano com a Rua PE Martinho Fornner. 

                         Considerando indicação apresentada por esta Casa de Leis, em data próxima 

passada, para colocação de tachões e, que aguardava a conclusão dos serviços de recapeamento, no 

referido cruzamento, de forma a conter a velocidade dos veículos que passam pelo local, exigindo 

maior cuidado dos motoristas, ao trafegar por aquele cruzamento.       

                          Pelas considerações mencionadas, indico ao ILMO SR Diretor dos Serviços 

Municipais de Roseira, estabelecer, mão de direção única, na Rua PE Martinho Fornner, sentido 

centro – bairro, bem como providenciar a sinalização de solo e por placas daquele cruzamento, 

“pare”, de forma que possamos prevenir a ocorrência de outros acidentes no local, de consequências 

imprevisíveis, considerando que é notável a passagem pelo cruzamento de veículos, que em razão 

da deficiência da sinalização, se vê no direito de passar pelo cruzamento sem a obrigação de parar e, 

que deveria independentemente da existência de sinalização, aplicar os princípios de direção 

defensiva, ainda que tenha a preferência de passagem, o que também contribuiria para evitar 

acidentes naquele cruzamento.   

                         Que se dê conhecimento por escrito, ao ILMO SR Rubens da Silva Jr., ao ILMO SR 

Diretor do Jornal “O APARECIDA”, ao ILMO SR Diretor do Departamento de Jornalismo da 

Rádio Aparecida, ao ILMO SR Diretor do Jornal “Tranca e Gamela”, para conhecimento público.    

Plenário Vereador João Caltabiano, 06 de Dezembro de 2010. 
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